
           Požadované informace: 

  

1) uveďte prosím spisovou značku všech přestupkových řízení, která probíhala alespoň v některém 

z let 2018, 2017, 2016, 2015 a 2014 o přestupku (dříve "správním deliktu") podle § 8a odst. 1 

písm. o) zákona o regulaci reklamy a nebo o přestupku podle § 8a odst. 3 písm. j) zákona o 

regulaci reklamy 

2) uveďte, jak vámi bylo v případech popsaných ad 1) rozhodnuto; pokud byla uložena pokuta, 

uveďte také, jaká byla výše uložené pokuty 
 

           Poskytnuté informace:  

 

           Požadovanými informacemi jsou spisové značky všech řízení o přestupcích spáchaných 

podle 8a odst. 1 písm. o) a nebo § 8a odst. 3 písm. j) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a 

o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), 

které byly v období od roku 2014 do roku 2018 včetně vedeny specializovaným oddělením 

povinného subjektu (dále jen Odd.12“), jak bylo v těchto případech rozhodnuto a jaká byla v 

těchto případech výše uložené pokuty, byla-li uložena. 

 

           Dotaz a požadované údaje se tak týkají případů, kdy bylo Odd. 12 v období od 1.1.2014 

do 31.12.2018 zahájeno řízení o přestupku (do 30.6.2017 správním deliktu) spáchaného podle § 

8a odst. 1 písm. o) a/nebo § 8a odst. 3 písm. j) zákona o regulaci reklamy, tedy těch řízení, která 

byla zahájena doručením oznámení o zahájení řízení o přestupku (dříve správním deliktu) 

obviněnému nebo doručením příkazu obviněnému (§ 46, § 47 a § 150 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů účinných v rozhodné době, § 67 až § 69 a 87 zákona č. 

200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů účinných v rozhodné době a § 78 a § 

90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 

předpisů účinných v rozhodné době) s tím, že je požadováno uvést i výsledek či stav takového 

řízení. Jako výsledek takových řízení o přestupku (dříve správním deliktu) tak přichází do úvahy 

pouze tři základní stavy, a to: 

 

1) Řízení bylo zahájeno nebo bylo odesláno oznámení o zahájení řízení či příkaz a dosud nebylo 

ukončeno. Další podrobnosti stavů těchto řízení (např. rozhodnutí o přestupku bylo vydáno, dosud 

není pravomocné, je vedeno řízení o odvolání) však není možno, vzhledem k presumpci neviny a 

povinnosti mlčenlivosti, uvést. 

2) Řízení bylo zahájeno a věc byla po zahájení řízení zastavena. 

3) Řízení bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím o přestupku. 

 

          Odd. 12 musí dále konstatovat, že celní úřady získaly kompetence k projednání shora 

uvedených přestupků (dříve správních deliktů) až počínaje dnem 17.8.2015, kdy nabyl účinnosti 

zákon č. 202/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 

doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a proto mohlo být Odd. 12 zahájeno 

jakékoli řízení o shora uvedených přestupcích nejdříve dnem 15.8.2015 a v tento den také mohlo 

být nejdříve odd. 12 vydáno jakékoli rozhodnutí o uvedených přestupcích. Zároveň Odd. 12 

informuje, že Celní úřad pro hlavní město Prahu od 15.8.2015 vykonal nepoměrně více dozorů 

(kontrol) či prověřování (před zahájením kontroly nebo řízení o přestupku) porušení zákazu 

reklamy propagující nepovolené hazardní hry, avšak řízení o některém ze shora uvedených 

přestupků nebylo Celním úřad pro hlavní město Prahu zahájeno, neboť nebyl zjištěn pachatel 

tohoto přestupku popřípadě byla věc předána jinému celnímu úřadu z důvodu místní příslušnosti 

k projednání zjištěných přestupků. Odd. 12 musí též konstatovat, že i v případech, kdy nebyl 

zjištěn pachatel uvedených přestupků spáchaných ve veřejné síti internet a řízení o přestupku tak 



nemohlo být zahájeno, bylo podle § 7c odst. 1 zákona o regulaci reklamy s přihlédnutím k § 5 a 

§ 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých 

zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů 

účinných v rozhodné době, nařízeno odstranění nebo ukončení zakázané reklamy propagující 

nepovolené hazardní hry poskytovateli služby informační společnosti, která pro šíření těchto 

informací poskytla prostor na svých serverech (tzv. webhosting). 

     

                V uvedeném období od 1.1.2014 do 31.12.2018 tedy Odd. 12 vedlo následující řízení o 

přestupcích spáchaných podle § 8a odst. 1 písm. o) a/nebo § 8a odst. 3 písm. j) zákona regulaci 

reklamy s výsledky popsanými výše pod body 1) až 3). 

 
Sp.zn.:   Stav řízení:  Výše pokuty (byla-li 

uložena):  

Poznámka:  

135086/2015-510000-12 Řízení bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím 

o přestupku.  

75000 Kč  

138306/2015-510000-12           Řízení bylo zahájeno a dosud neukončeno                                 

129161/2015-510000-12  Řízení bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím 

o přestupku.  

40000 Kč  

167915/2015-510000-12  Řízení bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím 

o přestupku.  

55000 Kč  

4290-11/2016-510000-12  Řízení bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím 

o přestupku.  

20000 Kč  

122788/2016-510000-12  Řízení bylo ukončeno       pravomocným 

rozhodnutím o přestupku.  

       100000 Kč  Exekuce na 

nepeněžité 

plnění  

1. donucovací 

pokuta 20000 

Kč  

 

206196/2016-510000-12  Řízení bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím 

o přestupku.  

1000 Kč  

6344-6/2017-510000-12  Řízení bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím 

o přestupku.  

100000 Kč  

22414/2017-510000-12       Řízení bylo zahájeno nebo bylo odesláno 

oznámení o zahájení řízení či příkaz a dosud nebylo ukončeno 

.  

8917-10/2018-510000-12  Řízení bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím 

o přestupku.  

120000 Kč  

51810-5/2017-510000-12         Řízení bylo zahájeno nebo bylo              

odesláno oznámení o zahájení řízení či příkaz a dosud nebylo ukončeno. 

 

155097-8/2017-510000-12  Řízení bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím 

o přestupku.  

30000 Kč  

 

 

          
153813-5/2018-510000-12  Řízení bylo ukončeno pravomocným 

rozhodnutím o přestupku.  

180000 Kč  Exekuce na 

nepeněžité plnění  

1. donucovací 

pokuta 20000 Kč  

2. donucovací 

pokuta 30000 Kč  

3. donucovací 

pokuta 50000 Kč  

 

Živnostenským 

úřadem na návrh 

celního úřadu 

zrušeno 

živnostenské 

oprávnění 

přestupce  

 


